1.2. Orta – Uzun Vadeli İhracat Kredileri
1.2.a) İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi


İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi;
o Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçıihracatçıların ve ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanının
sağlanması amacı ile kullandırılmaktadır. Bu krediden, ihracatçı, imalatçıihracatçı veya ihracata yönelik mal üretip imalatçı vasfına haiz olan Türkiye’de
yerleşik firmalar yararlanabilmektedirler.



İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi kapsamında kredi başvuru tarihinden
azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olan ve uygun bulunan
hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su,
doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyacı finanse edilebilmektedir.
Ancak, firmaların arsa, bina ve kullanılmış mal alımları finanse edilememektedir.



İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi kapsamındaki firma limiti azami 50
milyon ABD Doları’dır. Kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilmektedir.



İhracata Yönelik İşletme Sermayesi kredisi kapsamındaki teminatlandırma altında
Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt
yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek azami risk tutarının
asgari %100'ü oranında asli teminat tesis edilmekte olup bunlar;
o Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu,
o Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,
o KGF Kefaleti
olarak sıralanmaktadır.



İhracata Yönelik İşletme Sermayesi’nin geri ödemeleri kredinin kullanımından
sonraki 6. ayda başlayıp, 6 aylık dönemler halinde ve 3 yıl vadeli işlemlerde 5, 4 yıl
vadeli işlemlerde 7 ve 5 yıl vadeli işlemlerde ise 9 eşit taksit halinde
ödenebilmektedir.
İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi Başvuru Mercii

 Eximbank Genel Müdürlüğü,
 Eximbank Ankara Bölge Müdürlüğü.

1.2.b) İhracata Yönelik Yatırım Kredisi


İhracata Yönelik Yatırım Kredisi kapsamında;
o Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçılar ile imalatçıihracatçıların ihtiyaç duyacakları makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının

finansmanının sağlanması amaçlamakta olup, imalatçı-ihracatçı veya
ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye’deki yerleşik
firmalar bu krediden yararlanabilmektedirler.


İhracata Yönelik Yatırım Kredisi kapsamında, uygun bulunan makine, teçhizat ve
diğer yatırım unsurları harcama belgeleri karşılığında finanse edilebilmekte olup, bu
çerçevede yapılmış harcamaların finansmanı, kredi başvuru tarihinden azami 180 gün
öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olması halinde mümkün olabilmektedir.
Ancak, firmaların arsa, bina, taşıt ve kullanılmış mal alımları ile inşaat harcamaları
finanse edilememektedir.



İhracata Yönelik Yatırım Kredisi kapsamındaki firma limiti azami 50 milyon ABD
Doları’dır. Kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilmektedir.



İhracata Yönelik Yatırım Kredisi kapsamındaki teminatlandırma altında Türk
Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt
yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek azami risk tutarının
asgari %100'ü oranında asli teminat tesis edilmekte olup bunlar;
o Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu,
o Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,
o KGF Kefaleti
olarak sıralanmaktadır.



İhracata Yönelik Yatırım Kredisi’nin geri ödemeleri kredinin kullanımından sonraki
6. ayda başlayıp, 6 aylık dönemler halinde veya 1 yıl ve 2 yıl geri ödemesiz olarak
gerçekleştirilebilmektedir. Toplam vade 7 yıldır.
İhracata Yönelik Yatırım Kredisi Başvuru Mercii

 Eximbank Genel Müdürlüğü,
 Eximbank Ankara Bölge Müdürlüğü.
1.2.c) Marka Kredisi


Marka Kredisi, Türkiye’de yerleşik firmaların;
o Yurt dışında yerleşik marka ve marka ile ilgili şirket/mağaza/tesis satın
alımları ile,
o Yurt dışında Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya
veya Türk markası imajını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve
yerleşme faaliyetlerinin finansmanının sağlanmasını
amaçlamaktadır.



Marka Kredisi, Türkiye’de yerleşik ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçıihracatçı ve ihracatçı vasfına sahip olan ve Eximbank tarafından yapılan istihbarat ve
değerlendirme çalışması sonunda mali analiz ve ticari etik açısından yeterli görülen ve
bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilmektedir.



Marka Kredisi, yukarıda sayılan koşullara haiz firmaların, marka, şirket, mağaza veya
tesis satın alımlarına ilişkin sözleşmelerine dayalı olarak kullanılabilmektedir. Bu
kapsamdaki kredilerde, reklâm, avukatlık, danışmanlık, kiralama, komisyon, tesis ve
makine alımı, işletme sermayesi giderleri ile sertifika ve kalite belgelerine yönelik
harcamalar gibi krediye konu markanın yurt dışına açılmasına ve değerinin
arttırılmasına ilişkin olduğu Eximbank tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda
kabul edilen harcama kalemleri kredi tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak olup,
krediye konu markanın harcamaların gerçekleştirildiği ülkelerde tescil edilmiş olması
da ayrıca gözetilecektir.



Marka Kredisi kapsamında firma için tanımlanmış bir üst limit bulunmamakta olup,
firmaya kullandırılacak kredi tutarı, markalaşmaya yönelik yapılmış harcamalar ve
satın alımlara yönelik sözleşme tutarları dikkate alınarak belirlenmektedir.



Marka Kredisi kapsamındaki vade yapısı, 2 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere
azami 7 yıl ve 3 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere azami 10 yıldır.



Marka Kredi kapsamındaki teminatlandırma altında;
o Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu,
o Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,
o KGF Kefaleti
talep edilmektedir.
Marka Kredisi Başvuru Mercii

 Eximbank Genel Müdürlüğü.
1.2.d) Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi


Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi kapsamında;
o İhracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını
teminen, Türkiye’de yerleşik, yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde
deneyim sahibi olan firmaların yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin
desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların
yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı
niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, değişik ürün gruplarının
sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden
fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri
oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek verilmektedir.



Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi kapsamındaki vade yapısı, 1 veya 2 yılı geri
ödemesiz olmak üzere azami 7 yıldır.



Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi kapsamındaki firma limiti azami 25 milyon
ABD Doları’dır. Kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilmektedir.



Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi kapsamındaki teminatlandırma altında;
o Vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli kesin banka teminat
mektubu,
o Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,
o KGF Kefaleti
talep edilmektedir.



Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi’nin geri ödemeleri kredinin kullanımından
sonraki 6. ayda başlayıp, 6 aylık dönemler halinde veya 1 yıl ve 2 yıl geri
ödemesiz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Toplam vade 7 yıldır.
Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi Başvuru Mercii

Eximbank Genel Müdürlüğü.

